SBUF GER MÖJLIGHET TILL UTVECKLING

FINANSIERING

Under 2016 tog vi emot 153 ansökningar, varav 103 beviljades bidrag
med totalt 60 miljoner kronor. Detta är fler ansökningar och fler beviljade
projekt än under 2015, och med en betydligt större bidragsvolym. Vi har
använt mer pengar till forskning och utvecklingsprojekt än vad som kom
mer in i bidrag från våra medlemsföretag; vi går med förlust! Det finns
dock ingen anledning till oro, vår budget är medvetet underbalanserad för
att under kontrollerade former minska balansräkningen.

SBUF har under året beviljat stöd till 103 projekt med sammanlagt
60 miljoner kronor. Till detta kommer projektdeltagarnas egna insatser
och stöd från forskningsråd, myndigheter med flera. Det innebär att bygg
företagen (inklusive SBUF:s insats) skjuter till cirka 92 miljoner kronor,
vilket matchas av cirka 46 miljoner kronor från övrig industri och cirka
56 miljoner kronor i offentliga medel. Den samlade volymen av de 103
projekt som SBUF beviljat medel för under 2016 utgör cirka 194 miljoner
kronor (se figur).

Vi tycker att SBUF fungerar väldigt effektivt i dag. Det är just då som man
ska vara på sin vakt! Det är viktigt att utvärdera, att vara nöjd är farligt.
Att vara nöjda med dagsläget, hur det fungerar idag, är tillbakagång.
Och det vill vi inte. Vi har därför påbörjat ett långsiktigt utvärderings- och
strategiutvecklingsarbete inom SBUF. Alla synpunkter från byggsektorn
välkomnas – såväl beröm, förbättringsförslag som klander.
Vi är mycket glada över det positiva mottagandet av vårt hjälpmedel
AMP-guiden och vårt programpaket Produktionsplanering Betong PPB.
AMP-Guiden är ett stöd och en vägledning i att ta fram den obligatoriska
arbetsmiljöplanen. Produktionsplanering Betong prognostiserar värmeut
veckling och hållfasthetstillväxt hos betong, och det ersätter därmed det
gamla programmet Hett97 med ett språng. Nästa steg blir lanseringen
av en ny modul för prognostisering av betongens uttorkning – även detta
kommer att bli ett språng från den gamla programvaran TorkaS. AMPGuiden har nästan 5 000 registrerade användare och PPB har nästan
500. Till glädje för oss, till nytta för byggsektorn.
Jag vill också gärna lyfta att installations
branschen blir allt starkare. Kunskaps
nivån höjs successivt, introduktionen av
BIM kommer starkt. Nu kommer också
branschens organisationer att skaffa en
starkare plattform genom ett samgående
mellan VVS Företagen och Elektriska
Installatörsorganisationen EIO. Vi ser
mycket fram emot att få välkomna den
sammanslagna organisationen Installatörs
företagen som medlem i SBUF.
Det är ett spännande år vi har framför oss!

Ruben Aronsson
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103 branschprojekt för
194 miljoner kronor finansieras av
SBUF
Medverkande företag
Industri övrigt
Formas & Vinnova
Trafikverket
Boverket
Högskolor
Offentliga medel övrigt
Energimyndigheten/Elforsk
EU finansiering
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AKTUELLA PROJEKT
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Hållbara betongvägar – Underhåll (etapp I)
(13373)

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera hållbar betong för använd
ning i betongvägar. Eftersom betongbeläggningar är slitstarka och inte
deformeras har de stor potential för vägar med hög andel tung trafik. LCCberäkningar visar att betongväg kan vara ett kostnadseffektivt alternativ
på det högtrafikerade vägnätet. Erfarenheter från ett fåtal betongvägar
har påvisat att det behövs ökad kunskap för att utveckla och förbättra
vägbetong anpassade till nordiska förhållanden med dubbdäck och 74 tons
fordon. Förutom materialegenskaper och drift- och underhållsaspekter
kommer trafiksäkerhet, livscykelkostnader och klimatpåverkan att studeras
för att säkra en hållbar infrastruktur. I etapp II kommer anläggningsindustrin
att kunna testa och utvärdera fördelar med vägbetong. En eller ett par väg
sträckor med nyutvecklad hållbar och kostnadseffektiv vägbetong kommer
att utföras och utvärderas. Målet är att utveckla den svenska anläggnings
industrins kompetens för produktion och underhåll av betongvägar.
Ansökan

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Bullerminskning vid krossning – teknik och
metoder för ökad acceptans av tätortsnära
materialterminaler (133 85)
Projektledare:
Maria Johansson, Ecoloop AB
Entreprenadberg är en värdefull resurs att återanvända i byggprocessen.
I dagsläget flyttar dock krossanläggningar allt längre ut från tätbebyggda
områden, trots att det är i sådana områden en stor del av nybyggnaden
kommer att ske. En viktig orsak är bullerstörningar från krossarna.
Projektets syfte är att motverka ökade byggkostnader och koldioxid
utsläpp som orsakas av entreprenad
bergstransporter. Målet är att
ge entreprenörer, beställare och
tillsynsmyndigheter tillgång till forsk
nings- och utvecklingsresultat kring
bullerdämpande åtgärder. Arbetet
startas under våren 2017 tillsam
mans med KTH, Chalmers och LTU.
Under hösten 2017 tas förslag på
demonstrationer av de bäst lämpade
bullerdämpningsåtgärderna fram.
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Byggutskottet

Anläggningsutskotte

Lufttäthetens förändring
i nybyggda hus – orsaker
och konsekvenser
(13329)

Projektledare:
Roger Nilsson, Skanska
Granskning & beviljande

Forskning

Styrelsen

Projektledare: Paula Wahlgren, Chalmers, Fredrik Domhagen, Chalmers
Magnus Hansén, RISE Research Institutes of Sweden
Granskning & beviljande

Ansökan

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Projektets syfte är att ta reda på hur lufttätheten i trähus och betonghus
förändras från färdigställande till fortvarighetstillstånd, och att beskriva
konsekvenser av luftläckage i olika lägen i en byggnad. Undersökningarna
sker genom mätning av lufttäthet, i fält och laboratorium, kombinerat
med läckagesökning och termografering. Beräkningar görs också för
kritiska konstruktionsdetaljer för att un
dersöka hur de individuella luftläckagen
varierar över tiden och vilka konsekvenser
som dessa luftläckage ger. I figuren visas
mätningar i laboratorium på en mindre
gäststuga av trä under drygt två veckor.

Uttorkning av betong med mineraliska
tillsatsmaterial (13354 & 13358)
Projektledare:
Ted Rapp, Sveriges Byggindustrier (13354)
Charlotte Svensson Tengberg, Skanska
Sveriges AB (13358)
Modern betongs ökande täthet utgör nya möjligheter och utmaningar vid
uttorkning av betongkonstruktioner. För modern betong med mineraliska
tillsatsmaterial är betongens täthet lägre under den första tiden efter gjut
ning, men med tiden ökar tätheten. Detta innebär att vatten kan tränga
in i betongen i ett tidigt skede men har svårare att ta sig ut med hänsyn
till den ökande tätheten. För att undersöka omfattningen av nya rön och
forskningsresultat genomförs en enkät och intervjuserie för att undersöka
indikationerna av fördröjd uttorkning i verkliga byggprojekt (SBUF 13358).
Genom den nya betongens porstrukturförändring över tid och den ökade
tätheten finns anledning att undersöka huruvida dagens uttorkningskrav,
baserade gammal kunskap avseende betong med
Portlandcement som enda bindemedel, fortfarande
kan innehållas. Projektets syfte är att jämföra hur
de förändrade fuktegenskaperna hos betong med
mineraliska tillsatsmaterial påverkar fuktfördel
ningen vid några olika tätskikt (SBUF 13354).
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Genomförande: proc

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Effektiv värmeåtervinning från
spillvärme i flerbostadshus – en undersökning av värmepumparnas potential
som ett alternativ och komplement
till FTX (13233)
Projektledare: Adnan Ploskic, KTH, Qian Wang, KTH
Ansökan

Varje individ använder dagligen mellan 80 och 180 liter vatten och mellan
520 och 830 kg luft i bostaden. Båda flöden är i snitt 20 grader varma
när det lämnar byggnaden. Syftet med detta projekt är därför på att
utveckla ett tekniskt system för återanvändning av värmeenergin som
finns i dessa två flöden. Detta ska
uppnås genom en effektiv värmeåter
vinning ur utgående frånluften och
avloppsvattnet med hjälp av statiska
värmeväxlare och värmepumpssys
tem. Huvudslutsatsen från den första
studien är att värmebehovet i ett lågenergihus i huvudsak beror på värmeeffektiviteten av FTX-aggregatet.
Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Informationsspridning 1

Forskning

Byggutskottet

Planering för ökad effektivitet
och minskade CO2-utsläpp i infrastrukturprojekt (13333)
Projektledare: Johan Larsson och
Jan Krantz, Luleå tekniska universitet
Syftet med forskningsprojektet är att bidra till kunskapen om hur energi
åtgång och utsläpp av växthusgaser kan minskas i infrastrukturprojekt
med målen att utveckla metoder och verktyg som praktiskt kan tillämpas
i projektplaneringens olika faser. Dessa metoder och verktyg behöver
även kunna ta produktionseffektiviteten i beaktning eftersom det är en
viktig faktor för att klara av Trafikverkets behov och mål att åstadkomma
mer väg för pengarna.
Granskning & beviljande

Ansökan

Genomförande: tidplan

Trafikverksprojektet Väg 26/47, delen Månseryd–Mullsjö kommer att an
vändas som fallstudie och innehåller både ny vägbyggnad och utbyggnad
av befintlig väg vilket bidrar till komplexitet både i planeringsoch utförandefaserna.

MIRACHL Multidisciplinär
karaktärisering och övervakning av in-situ sanering av mark förorenad
med klorerade kolväte
(13336)

Behov av åtgärder för att sprida BIM
för installationer (13307)
Projektledare:
Hans Söderström, Installatörsföretagen

Informationsspridning 2

Projektledare: Malin Norin, NCC, Charlotte Sparrenbom och
Torleif Dahlin, Lunds Tekniska Högskola

Projektet syftar till att identifiera hinder och möjligheter samt skapa en
helhetssyn för att sprida BIM för installationer bland alla berörda, främst
beställare, projektörer, byggare, installatörer och förvaltare. Man vill
utveckla affärsnyttan för olika företag, kunskaper hos olika grupper,
branschens avtal med mera. Installatörsföretagen har skapat en infra
struktur med dokument på
VVS Företagens webbplats
www.vvsforetagen.se – sök
”digitalisering bim”. Det ger
en grund för företag att skapa
rutiner, informationsleveran
ser och andra hjälpmedel för
projektets hela genomförande
till förvaltning. Projektresultat
kommer att presenteras
våren 2017.

Målet med MIRACHL är att utveckla teknik och metodik för att kunna
styra och optimera till exempel mikrobiologisk behandling av föroreningar
i mark. Tekniken som används mäter jordens förmåga att leda elektrisk
ström, en geoelektrisk metod. MIRACHL har tre förorenade lokaler som
huvudobjekt – Kv Färgaren i Kristianstad, Hagfors-tvätten och Bodentvätten. De första fältmätningarna görs i Kristianstad i mars 2017 strax
innan sanering påbörjas. Planen är sedan
att följa saneringen med mätningar vid ett
flertal tillfällen för att se hur föroreningsp
lymen förändras. Upplägget är detsamma
för de två övriga lokalerna. I MIRACHL tas
steget fullt ut för att utveckla kommersiellt
användbar teknik och metodik för att både
detektera en förorening och följa nedbryt
ningsförloppet vid sanering. www.mirachl.se
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Genomförande: bygg

TEMA: INTENSIV FUKTAKTIVITET I PPB
Idé

Projektbeskrivning

Skicka in ansökan

Produktionsplanering Betong
(12799, 13057, 13059, 13064,
13108, 13140, 13146, 13197, 13198)
Projektledare: Ted Rapp, Sv. Byggindustrier
och Hans Hedlund, SBUF / Skanska
Produktionsplanering Betong (PPB) är ett populärt verktyg med cirka 500
registrerade användare idag. Nyligen har PPB fått en egen webbplats
www.sbuf.se/ppb. Det pågår samtidigt en kraftig ansträngning inom
PPB inför nästa stora version. Det handlar om fuktflöde, simulering av
fuktsamverkan och beräkning av uttorkningstider. Utöver utvecklingen av
själva mjukvaran utförs omfattande inmätning av bascementets egen
skaper samt en djup revidering och nyutveckling av materialmodeller.
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Inmätning av bascementets egenskaper
Hydratationen mäts in på nytt, denna gång som beroende av både fukt och
värme. De tidigare kända data i PPB om bascementets värmeberoende är
förenklade och räcker inte till vid fuktsimulering. De nya mätningarna om
fattar värmeutveckling, hållfasthetstillväxt och kemisk bindning av vatten.
I den sistnämnda skiljer sig klinkerns och flygaskans effekter åt väldigt
starkt då klinkern reagerar med vatten och flygaskan med kalciumhydroxid,
som i sin tur är en reaktionsprodukt från klinkerns reaktion. Detta medför
att flygaskereaktionen blir fördröjd jämfört med klinkern.
Granskning & beviljande

Ansökan

Betongens förmåga att binda vatten fysikaliskt i sitt porsystem är en
annan mycket viktig egenskap som undersöks vid olika åldrar. Här spelar
både flygaskan och andra finpartiklar en roll och ger en mindre porositet
och annan porstorleksfördelning än för rent portlandcement.
Den kanske svåraste egenskapen som mäts in är betongens förmåga att
transportera vatten. Denna transport är i regel en blandning av ångdiffu
sion och kapillärt sug, beroende på hur porsystemet ser ut och hur vätske
fyllt det är. Eftersom transporten är väldigt långsam, jämfört med till
exempel hydratationen, blir mätningarna känsliga och tar tyvärr mycket
lång tid att utföra.
Revidering av materialmodeller
Som tidigare nämnt gör flygaskans närvaro i Bascementet att hydratationen
blir mer komplex. För att dels modellera den med hög noggrannhet, dels få
grepp om flygaskans och klinkerns olika inverkan på kemiskt bundet vat
ten, revideras materialmodellen för betongens mognad och hydratation.
Även modellering av sorption och transport ses över. Här kombineras
data från bägge slags mätningar till att anpassa parametrar för beskriv
ning av ett gemensamt porsystem. Detta kan i sin tur användas sedan i
beräkningen av både sorption och transport vid olika tillstånd i betongen.
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Forskning

Underteckna ansökan

Fråga

Årets innovation

Tema: PPB

Utveckling av mjukvara
Som första steget i mjukvaruutvecklingen har ett forskningsverktyg med
namnet FEM ϕ-ca tagits fram. Mjukvaran räknar än så länge på endi
mensionellt fuktflöde men med mer avancerade materialmodeller än
jämförbara verktyg. Den används främst för utveckling och validering av
materialmodeller men är även ett försteg till den skarpa mjukvaran som
kommer att finnas i PPB. Figur 1 visar ett typiskt
exempel på resultatet från en beräkning
i FEM ϕ-ca. En 0,2m tjock betongplatta,
som ursprungligen uttorkats till 85 %
RF utsätts för vatteninsugning under
30 dagar på ovansidan för att därefter
uttorkas mot luft med 85 % RF.
Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Tidschema
En första version av PPB med fuktfunktionalitet kommer att släppas
under Q1 2018. Under Q2 2017 planeras en underhållsuppdatering av
PPB. Den inriktar sig huvudsakligen på att förbättra presentationen av
resultaten. Även en del små förenklingar i beskrivningen av konstruktio
nen och några små buggfixar kommer att finnas med i uppdateringen.

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Stephan Lodin, Skanska Sverige AB
Hur hjälper PPB dig i din vardag och vad ser du som
största fördelen med programmet?
”Det är en liten tröskel att ta sig över, sen är det bara att
köra på då programmet är mycket användarvänligt när
man kommer på strukturen. Programmet ger mig helt klart
en bättre styrning av mina gjutningar och jag kan använda
det både för kort- och långsiktig produktionsplanering”.
Nils Jansson, Byggfirma Viktor Hanson AB
Vilka fördelar ser du med PPB och hur använder
du verktyget?
”Det är viktigt med säkerhet och formrivning. Genom att
använda PPB kan jag tjäna både tid och pengar med en
bibehållen hög säkerhet.”
Joakim Mellbin, Andersson Company Byggnads AB
Vilka för och nackdelar ser du med programmet?
”Jag är relativt ny med betonggjutningar och verktyget
hjälper mig att själv kunna planera inför en gjutning. PPB
är ett lättanvänt verktyg. Programmets styrka ger mig möj
ligheten att tjäna pengar redan i planeringsskedet av ett projekt.”
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ÄNNU ENKLARE ATT
SÖKA BIDRAG FRÅN SBUF

ÖKADE RESURSER
TILL BYGGFORSKNING
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Granskning & beviljande

Ansökan

Genomförande: tidplan

Minimerar avfall, sparar resurser, minskar fossilberoendet.
Visionen för RE:Source är att Sverige ska bli världsledande
på att minimera och nyttiggöra avfall. RE:Source ska bidra till
hållbar materialförsörjning, hållbart energisystem och effek
tivare användning av resurser i samhälle och näringsliv.
Internet of Things för samhällsnytta.
Internet of things är ett samlingsbegrepp för den utveckling
som innebär att byggnader, maskiner, fordon, gods, hushållsapparater,
kläder och andra ”things” förses med små inbyggda sensorer och datorer.
Många av dessa kommer att finnas i bygg- och fastighetssektorn.
Ökad hållbarhet i transportinfrastrukturen genom
innovativa lösningar.
Programmets mål är att öka hållbarheten i den svenska
transportinfrastrukturen och göra Sverige världsledande
inom innovativa infrastrukturlösningar.
Övergång till en biobaserad ekonomi.
Hållbar utveckling kräver en övergång till en biobaserad
ekonomi. Här ingår till exempel utveckling av bostads
byggande i trä.
Smarta städer för omställning till ett hållbart samhälle.
Strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer
är en långsiktig satsning för att hitta smarta lösningar för att
bygga hållbara städer.
E2B2 Energieffektivt byggande och boende.
E2B2 är inte en del av de Strategiska Innovationsprogrammen,
men eftersom det är det största forskningsprogrammet hittills inom
området energieffektivt byggande och boende är det värt att nämnas.
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Idé

Installationsutskottet

Projektbeskrivning

Under hösten 2017 kommer SBUF att lansera en uppdaterad webbaserad
modul för bidragsansökningar. Förhoppningsvis kommer det att bli ännu
enklare och snabbare att söka bidrag.

Strategiska innovationsprogram är en satsning där näringsliv, offentlig
sektor och akademi kraftsamlar för hållbara lösningar på globala samhälls
utmaningar och för ökad internationell konkurrenskraft. Satsningen görs
av regeringen och utförs av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Det
är mycket glädjande för byggsektorn att flera av innovationsprogrammen
till stor del berör byggsektorn.
Smartare samhällsbyggnad genom digitalisering.
Programmet tar utgångspunkt i digitaliseringen och hur den
kan bli en motor för förändring i samhällsbyggandet. Man tar
ett samlat grepp om de möjligheter som digitaliseringen innebär och
blir en katalysator för spridning av nya möjligheter och affärsmodeller.

Anläggningsutskottet

Genomförande: byggklossar

Bärande principer
SBUF finns till för att finansiera branschgemensam forskning och ut
veckling åt bygg- och installationsentreprenörerna. Alla företag som är
medlemmar i antingen Sveriges Byggindustrier eller VVS Företagen är
behöriga att söka bidrag. Medlemsföretagen har en helt avgörande roll i
ansökningsprocessen. Det är medlemsföretagen som styr, även om andra
utomstående organisationer kan utföra själva arbetet. Det är därför viktigt
att SBUF kan säkerställa att det sökande medlemsföretaget är med på
vagnen, och att projektet är väl förankrat i bygg- och installationsföre
tagens verksamhet. Det är också viktigt att medlemsföretagen aktivt del
tar i styrgruppen och referensgruppen när projektet väl har blivit beviljat.
Genomförande: process

Informationsspridning 1

Styrelsen

Digital signering av ansökan
I dagsläget ska varje ansökan lämnas in digitalt, och därefter följas av en
ansökningsblankett som undertecknas av sökandens firmatecknare (så
vi vet att ett medlemsföretag står bakom ansökan) och projektledaren
(så vi vet att jobbet blir gjort och vem vi ska korrespondera med).
Granskning & beviljande

Vi övergår nu helt till en papperslös digital signering. Ansökningsarbetet
kan skötas av en särskilt utsedd ansökningsadministratör, som ansvarar
för att både det sökande företaget och projektledaren är
överens om tagen. Därefter undertecknar projektledaren
ansökan med sitt BankID, och slutligen lägger det
sökande företagets firmatecknare sista handen vid
ansökan med sin underteckning via BankID.
För SBUF innebär detta att vår ansökningsprocess blir
ännu mer rationell och strömlinjeformad. Det blir också tydligare att det
är SBUF:s medlemsföretag som sitter i förarsätet. Slutligen, även för
projektledaren och utföraren finns stora fördelar genom en snabbare och
tydligare process.
Direkt koppling till Sveriges Byggindustriers och
VVS Företagens medlemsregister
Det är enbart medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier eller VVS Före
tagen som kan söka bidrag från SBUF. Denna kontroll har tidigare gjorts
manuellt av SBUF:s kansli. Nu kommer vi att koppla upp oss direkt mot
respektive organisations medlemsregister. Kansliet slipper en manuell
hantering och för företagen blir medlemsnyttan uppenbar. Det kommer
höja vår administrativa kvalitet – ingen tvekan kan råda om vilket företag
som är sökande.
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Informationsspridnin

Ansökan

ATT FÅ REDA PÅ PROJEKTRESULTAT

SBUF:S WEBBPLATS –
www.sbuf.se
Informationsspridning 1

Det är viktigt att resultatet av alla forsknings- och utvecklingsprojekt som
genomförs under SBUF:s vingar också får spridning ut i branschen och
bland medarbetarna ute i företagen. Det sker genom väl övervägda infor
mationsinsatser men också i olika implementeringsprojekt.
Nyhetsbrev – SBUF Senaste nytt
SBUF skickar regelbundet ut nyhetsbrev via e-post. I nyhetsbreven får du
information om intressanta projekt som vi initierat och rapportering om
avslutade projekt. Samtliga SBUF-projekt är ämnesvis kategoriserade
och du kan själv välja vilka ämneskategorier du vill
få projektinformation om. Våra nyhetsbrev innefattar
också information om aktuella seminarier, konferenser
med mera. Du anmäler dig som prenumerant på
www.sbuf.se/Nyheter-och-publikationer/Nyhetsbrev/.
Informationsblad
Under 2016 publicerades 36 informa
tionsblad som på ett lättillgängligt sätt
redovisar resultatet av de mest intres
santa FoU-projekten. Samtliga informa
tionsblad finns tillgängliga på www.sbuf.
se/Projektresultat/Informationsblad/.

En digital version av SBUF Informerar
kan du få genom Nyhetsbrevet, på
www.sbuf.se eller på sociala medier.
Där kan du ladda ner en pdf-version.
För att få en tryckt version av SBUF Informerar
till din postadress måste du gå in på
www.sbuf.se/Nyheteroch-publikationer/
Informationsblad/
och teckna en gratis
prenumeration.

Webbplatsen är en outsinlig källa med kunskap. I projektregistret finns
uppgifter om cirka 250 pågående projekt och resultat från över 2000
projekt som avslutats, varav nästan 1100 slutrapporter kan laddas ned
digitalt. Webbplatsen är lättöverskådlig och har sökmotorer som gör att
du enkelt kan finna den information du är ute efter.
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Granskning & beviljande

1
2

SBUF Informerar
SBUF samlar vid 3-4 gånger per år
ihop de senaste informationsbladen
till SBUF Informerar.

3

SBUF informerar om
nyttiga FoU-resultat ges
ut tre-fyra gånger per år.

Om SBUF är inkörsporten till SBUF:s nya webbplats. Här får
man en god överblick över SBUF och kan surfa vidare.
Hur SBUF arbetar är en snabblänk in till en kort, koncis
information om hur SBUF fungerar.
Under snabblänken Att söka bidrag finns information som är anpas
sad för den som vill söka bidrag: instruktioner, checklistor etcetera.
Snabblänken Projektarean är främst till för dig som är
projektledare för ett SBUF-projekt. Projektledaren kan också
logga in i Projektarean för att kommunicera med SBUF.
Ytterligare information om Projektresultat har vi samlat i en
”rullgardin”. Här finns även info om några nyttiga hjälpmedel
som AMP-Guiden, PPB, Handgriplig Kvalitetsutveckling,
SBUF:s webbfilmer med mera.
Som en rullgardin finns även nyheter och publikationer. Här finns
till exempel information om SBUF:s pris Årets Innovation.
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4

Användarinstruktioner webbplats
SBUF informationsblad.

Informationsspridnin
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Ansökan

ANLÄGGNINGSUTSKOTTET
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskotte

Anläggningsutskottet leds av ordförande Per Murén från NCC och består
dessutom av Tommy Ellison från Besab, Hans Fransson från Skanska,
Monica Soldinger Almefelt från Swerock och Karl-Johan Andersson från
SEKO som representant för den fackliga sidan.
Prioriterade områden för anläggningsutskottet är för närvarande projekt
med fokus på oförstörande provning, tekniska lösningar som främjar
sänkt CO2-belastning, och utveckling av produktionsnära utrustningar
som främjar produktivitet och lägre arbetsbelastning.

Granskning & beviljande

Ett gemensamt möte
mellan styrelsen och
alla utskott under
augustiresan.

Tommy Ellison

Per Murén

Hans
Fransson

Ansökan

Genomförande: tidplan

Genomförande: process

Anläggningsutskottets miniseminarium 2016 hade titeln ”Affärsdrivet
hållbarhetsarbete i anläggningssektorn”. Syftet med seminariet var att
informera om utvecklingen inom hållbarhetsområdet, med särskilt fokus
på anläggningssektorn. Den långa raden av projektarbeten inom SBUF
summerades och internationella erfarenheter lyftes fram. Som avslutning
konstaterades att stora beställare måste fortsätta samverka med
anläggningsbranschen och bestämma klara riktlinjer för beräkningar
och kontraktsmodeller där miljöfaktorer vägs in.
I augusti hålls en samlad mötesomgång för alla tre branschutskotten där
även några studiebesök ingår i programmet. Till detta möte bjuds även
forskningsutskottet och styrelsen in. Syftet är att utskottens ledamöter
och styrelsen får inblick i varandras verksamhet. Pågående projekt som
har ett gemensamt intresse för alla utskott och hela branschen kan
diskuteras. Det senaste gemensamma mötet förlades till London där
man utöver de sedvanliga utskottsmötena också hade ett gemensamt
planeringsmöte för att presentera och diskutera det påbörjade strategi
arbetet för SBUF. I London besöktes både pågående och äldre, intressanta
byggprojekt. Mycket imponerande var ett djupt stationsbygge vid den
nya tågförbindelsen Crossrail under staden. Där studerades tekniska
lösningar för tunneldrivning och underjordiska konstruktioner, men också
det noggranna säkerhets- och arbetsmiljöarbetet.

Monica
Soldinger Almefelt

Karl-Johan
Andersson
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Genomförande: byggklossar
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Styrelsen

BYGGUTSKOTTET
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskotte

Byggutskottet leds av Claes Dalman från Peab. Övriga ledamöter är
Birgitta Forsberg från ByggCoach, Erik Eken från NCC, Urban Olsson från
Zengun och Göran Tinglöv från Byggnads.
Prioriterade områden för byggutskottet är för närvarande arbetsmiljö och
säkerhet, produktivitet och hållbara tekniska lösningar.
Utskottsmötena sker oftast i anslutning till SBUF:s kansli men något
utskottsmöte om året brukar förläggas till något större intressant bygg
projekt eller hos något av branschföretagen för att förankra utskottens
verksamhet till aktuella frågor ute på byggarbetsplatserna och i företagen.
Granskning & beviljande

Byggutskottet besökte
Peab i Helsingborg.

Erik Eken

Birgitta Forsberg

Claes Dalman
Studiebesök på
Skanska i London.
Göran Tinglöv

Urban Olsson

Ansökan

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

I maj förlade Byggutskottet ett utskottsmöte i Helsingborg och man be
sökte Peabs arbetsplats Helsingborgs lasarett, med mycket speciella
förutsättningar, en ombyggnad av ett akutsjukhus i full drift. Byggutskottet
besökte också Skanskas miljöcertifierade kontorsprojekt Väla Gård.
I september besökte byggutskottet Luleå för ett utskottsmöte. Program
med studiebesök och möten för dagen hade satts samman av Sveriges
Byggindustriers chef i Luleå, Fredrik Kristiansson. Det ena projektet som
besöktes var Östra länken som är ett av de största anläggningsprojekten
i Luleå genom tiderna, med nya VA-ledningar och förändringar vad gäller
miljö och trafik. Det andra studiebesöket var hos Kronan Exploatering AB
som berättade om de utmaningarna med uppbyggnad av en ny centrum
nära stadsdel i Luleå inneburit, med att arbeta med samtida parallella
processer.
Ett av studiebesöken under London-resan var studiebesöket på Battersea
Power station, där Skanska har två stora projekt i samband med föränd
ringen av det gamla värmeverket och dess omgivning. Noterbart var den
strikta uppdelningen av gångstråk och transportvägar inom den stora
arbetsplatsen. Ingen gångtrafik var tillåten där fordon körde. Tydliga ”över
gångsställen” med vakter fanns överallt där korsningar var tillåtna. Även
de utrullade ”gångbanorna” gjorde att lera och halkrisk eliminerades.
Något att ta efter för svenska byggarbetsplatser.
Utskottsmöte för att diskutera projektansökningar och slutförda projekt.

16
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Genomförande: proc

INSTALLATIONSUTSKOTTET
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Installationsutskottets ordförande är Bo Lindholm. Övriga ledamöter är
Hans Söderström, Thomas Eastwood och Andreas Udd samt Anders
Larsson från Byggnads.
Prioriterade områden för installationsutskottet är för närvarande projekt
med fokus på att främja BIM-utveckling, energieffektivisering och hållbar
het i VVS-branschen.
Granskning & beviljande

Installationsutskottet på besök hos RISE (tidigare SP) i Borås.

Bo Lindholm

Hans Söderström

Thomas Eastwood

Ansökan

Installationsutskottet sammanträder liksom Anläggningsutskottet och
Byggutskottet sju gånger per år för att diskutera projektansökningar och
slutförda projekt. Inkomna projektansökningar sedan föregående möte
har inför mötet gåtts igenom av ledamöterna och under mötet fattas
sedan beslut om utskottet kan rekommendera bifall till projektansökan.
Slutligt beslut om projektbidrag fattas sedan av styrelsen. Inkomna
ansökningar om forskningsanslag gås också igenom för att bedöma
branschnytta och relevans för verksamheten för medlemsföretagens
verksamhet. Beslut om forskningsanslagen fattas sedan av Forsknings
utskottet. Inkomna slutrapporteringar av utvecklings- och forsknings
projekt bedöms också av de tre branschutskotten. Dels om projekten har
genomförts enligt riktlinjerna och kan rekommenderas för styrelsen att
slutgiltigt godkänna rapporterna. Utskotten bedömer även vilka informa
tionsåtgärder som rekommenderas för att sprida resultatet av projekten
till branschens aktörer.
Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

I januari 2017 höll Installationsutskottet sitt utskottsmöte i Borås hos
RISE (tidigare SP) som hade satt ihop ett intressant program med en bra
blandning av teori och visning av deras labb-lokaler. Allt ifrån solenergi,
test av blandare och prov på ett brandförlopp med boendesprinkler i
deras brand-labb.

Samtliga utskott och styrelsen gjorde ett intressant besök vid
Themsenbarriären i London.

Andreas Udd

Anders Larsson
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FORSKNINGSUTSKOTTET
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Forskningsutskottet leds av Kyösti Tuutti, Skanska, och består i övrigt av
Staffan Hintze, NCC, Nils Rydén, Peab, Jonas Steen, FO Peterson & Söner,
Jan Bröchner, Chalmers (adjungerad) och Conny Rolén, Formas (adjungerad).
Prioriterade områden som forskningsutskottet anser att man bör foku
sera på, är bland annat nya material med förbättrad beständighet och
fuktsäkerhet, men även bygg- och produktionsteknik för nya material.
Ett annat viktigt område är renovering och underhåll, både av byggnader
och infrastruktur. Underhåll av det vi redan har byggt! Möjligheterna med
användning av BigData är intressant, det är dock viktigt att man samlar in
rätt bakgrunddata för att kunna utnyttja den nya tekniken rätt.
Granskning & beviljande

Kyösti Tuutti
Staffan Hintze

Nils Rydén

Ansökan

Genomförande: tidplan

Forskningsutskottet har sju möten per år där inkomna forskningsansök
ningar behandlas. Två möten förläggs till någon av de tekniska högsko
lorna/universiteten. Vid dessa möten ges det tillfälle för utskottet att ha
en dialog med forskare på högskolorna. För att uppdatera sig om aktuell
forskning på högskolorna och för att sprida kunskap om vilka områden som
byggbranschen anser är i behov av ytterligare forskning och utveckling.
I oktober 2017 besökte man Lunds Tekniska Högskola där doktoranden
Martin Rosenqvist disputerade och presenterade sin avhandling om
reparation av frostskadad betong (SBUF 12948). Dessutom presenterade
ett antal doktorander sina pågående SBUF-finansierade forskningsprojekt.
Prefekt Jesper Arfvidsson redogjorde för Institutionen för bygg- & miljö
teknik nya organisation och sammansättning samt visionerna för institu
tionen. Erik Serrano, Institutionen för byggvetenskaper, orienterade om
pågående forskning vid LTH och institutionen.

Conny
Rolén
Jonas Steen

Jan Bröchner

I mars 2017 besökte man KTH där Johan Silfwerbrand, prefekt för Institu
tionen för byggvetenskap, beskrev hur institutionen/avdelningarna kombi
nerar forskningsområdena i grundutbildningen. Doktoranden Razvan Ignat
presenterade sitt pågående SBUF-finansierade forskningsprojekt. Vidare
presenterade Carl Wersäll, Adnan Ploskic och Ivo Martinac genomförda
och pågående forskningsprojekt. Ivo redogjorde även för det pågående
arbetet med att etablera ett Centrum för Inneklimat och Energiprestanda
i Byggnader (CIEB) vid KTH.

Forskningsutskottet
på besök hos KTH där
Johan Silfwerbrand
presenterades utbildning och forskning på
KTH. Överst på sidan
20 presenterar Adnan
Ploskic sitt forskningsprojekt.
20
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Genomförande: bygg

STYRELSEN
Ansökan

Genomförande: tidplan

ÅRETS INNOVATION
Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Idé

Projektbeskrivning

Årets innovation

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Kriterier för urval
Projektet skall vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas
av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande;

Granskning & beviljande

Thomas Helmerson

Christer Härjelin

KANSLIET
SBUF:s kansli är beläget i Näringslivets hus i Stockholm, där även de
flesta av utskottsmötena hålls. Kansliet består av VD Ruben Aronsson,
forskningshandläggare Hans Hedlund och Lotta Northun, administration.

Ruben Aronsson

Fråga

Bland de rapporter som godkänts under året nominerar SBUF:s bransch
utskott (bygg, installation och anläggning) var sitt förslag till årets ut
vecklingsprojekt. Nomineringen sker efter nedanstående kriterier. SBUFs
styrelse utser därefter vilken av de tre nominerade som skall tilldelas
utmärkelsen Årets Innovation.

Christina
Claeson Jonsson

Anna Nilsson

Underteckna ansökan

SBUF instiftade 2003 ett pris – Årets Innovation – som utdelas till projekt
ledaren för årets bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller
anläggning. Priset instiftades för att markera SBUFs 20-årsjubileum.

Ordförande för SBUF är Christina Claeson
Jonsson, NCC. Övriga ledamöter är Anna Nilsson
från Ledarna, Thomas Helmerson från VVS
Företagen och Christer Härjelin från Byggnads.
Suppleanter är Björn-Inge Björnberg, SEKO,
Göran Tinglöv, Byggnads, och Johan Martinsson,
VVS Företagen.
Informationsspridning 1

Skicka in ansökan

Hans Hedlund

22

Ansökan

• mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens
produkter och tjänster
• bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
• effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer
mer till sin rätt
• hållbar tillväxt inom byggsektorn
• gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
• bättre ledarskap i branschföretagen
Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och
presenterats.
Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Projektledaren uppmärksammas
Priset, ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom, delas ut till
projektledaren. I ett utvecklingsprojekt bidrar flera med sina respektive
kompetenser och erfarenheter. SBUF har valt att uppmärksamma projekt
ledaren. Projektledaren har en central funktion och är avgörande för
projektets framdrift, resultat och implementering.
Utdelning av Årets Innovation 2015
Priset för Årets Innovation 2015 för projektet Ökad biologisk mångfald i
täkter både under drift och efter avslutad verksamhet togs emot av
Monica Soldinger Almfelt från Swerock AB på den högtidliga utdel
ningen den 26 april.
De övriga nominerade;
Mårten Lindström (till vän
ster) och Carl-Erik Brohn (till
höger) står bredvid vinnaren.
På flankerna står SBUF VD
Ruben Aronsson (höger) och
ordförande Kristina Gabrielii
från SBUF:s styrelse.

Lotta Northun
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Tema: PPB

ÅRETS INNOVATION 2016
Idé

Till Årets Innovation 2016 utsåg SBUF utvecklings
projektet PSI Personlig Säkerhets Instruktion.
Bland de omkring hundra SBUF-finansierade ut
vecklingsprojekt som slutfördes under året var det
detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för
utmärkelsen. Priset delades ut vid en högtidlig
tillställning den 25 april på Ingenjörsvetenskaps
akademien. Projektledare för projektet var Johan
Svedlund, Skanska Maskin AB. Mer information
om PSI Personlig säkerhets instruktion finns på
www.sbuf.se under projekt 13002.

Informationsspridning 1

Motiveringen lyder:
Projektet har resulterat i en databas
med standardiserade säkerhetsblad
för hyrmaskiner. Säkerhetsbladen
ger en introduktion till varje enskild
hyrmaskin för att minska riskerna vid
användningen. Syftet är att förebygga
maskinrelaterade olyckor och förslitningsskador på arbetsplatser inom
byggbranschen.
Säkerhetsbladen ger förbättrade
möjligheter till högre säkerhet och
reducerade förslitningsskador
vid användning av handhållna
maskiner.

Granskning & beviljande

Projektbeskrivning

Skicka in ansökan

Underteckna ansökan

Fråga

Årets innovation

Övriga två nominerade projekt var
Mekaniserad bergskrotning i små bergtunnlar
(12970) med projektledaren Tommy Ellison,
Besab AB, med motiveringen:
Tunnlar och bergrum måste underhållas för att upprätthålla en säker funktion. Bland annat behöver berg
ytor kontrolleras med avseende på lösa stenblock.
Underhållsskrotning i berganläggningar utförs vanligtvis manuellt vilket innebär risk för personskador från
stenras och dålig arbetsmiljö genom att arbetet är fysiskt påfrestande.

Informationsspridning 2

Ansökan

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Projektet har utvecklat en maskin särskilt avsedd för bergskrotning i
trånga utrymmen. Operatören styr utrustningen på distans utan att riskera
att skadas av nedfallande block, vilket
medför stor förbättring av säkerheten
och att risken för belastningsskador
reduceras avsevärt.
Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Projektet är ett framstående exempel
på innovativ, behovsdriven teknik
utveckling, som kombinerar kända
komponenter till en ny maskin, inom
ett nytt användningsområde.
BIP Mängder (13171) med projektledaren
Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult med
motiveringen:
Syftet med projektet var att ge installatören, byggaren
och andra aktörer vinster i form av enkel, flexibel
och billig mängdavtagning från CAD-modeller.

Arbetet har varit mycket omfattande och resulterat i fler än
2 200 säkerhetsblad – till stor
nytta för yrkesarbetare, arbetsledare, arbetsmiljöansvariga,
byggutbildningarna med flera.

Projektet leder till att byggprocessen effektiviseras
och till förbättrad samverkan för installatörerna
med byggentreprenörer, materialleverantörer,
teknikkonsulter med flera.
Introduktionen av effektiva IT-baserade arbetssätt i byggbranschen är
mycket viktigt. Målet är
en effektiv byggprocess
som ger mervärde till
slutkunden genom
lägre totalkostnader
och!"#$%&'$()$*+,-('")
färre fel.
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Tema: PPB

ATT SÖKA
ETT SBUF-PROJEKT

ATT ORGANISERA
ETT SBUF-PROJEKT

Forskning
Forskning

Byggutskottet
Byggutskottet

Projektbeskrivning

Vem kan söka bidrag?
Du som är verksam i byggandet har säkert synpunkter på hur
man kan höja effektiviteten i branschen. Det kan gälla förslag
om bättre samverkan mellan de som medverkar i olika led
av byggprocessen. Eller det kan gälla idéer om insatser direkt
i produktionen, något praktiskt hjälpmedel som behövs på bygget eller
någon metod för att lösa återkommande problem i produktionen.

Projektbeskrivning

Skicka in ansökan

Underteckna ansökan

Projektbeskrivning

Skicka in ansökan

Granskning
& beviljande
& beviljande
UndertecknaGranskning
ansökan
Fråga

Fråga

Årets innovation

AnsökanAnsökan

Informationsspridning 1

ning 1

Informationsspridning 2

Idé

Forskning

Projektbeskrivning

Idé

Byggutskottet

Projektbeskrivning
Anläggningsutskottet

Skicka in ansökan

Skicka in ansökan
Installationsutskottet

Underteckna ansökan

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Genomförande:
Underteckna
ansökan tidplan

Informationsspridning
1
Informationsspridning
2
byggklossar
Genomförande:
process
Fråga Genomförande:
Årets innovation

Forskning
Styrelsen
Tema: PPB

Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Ansökan

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Forskning

Vad händer med min ansökan?
När du skickat in din ansökan via webbplatsen kommer
ansökan att diskuteras i ett eller flera av SBUF:s fyra utskott.
Utskotten ger sin rekommendation kring ansökan och där
efter tar styrelsen beslut kring bidrag. Du kan följa ditt ärende
och ta del av utskottens utlåtande och styrelsens beslut via projektarean.
Du erhåller användarnamn och lösenord till projektarean när din ansökan
skickats in till SBUF.
Byggutskottet

Granskning & beviljande
Idé

Ansökan
Projektbeskrivning

Granskning
& beviljande
Anläggningsutskottet

Genomförande: tidplan
Skicka in ansökan

Ansökan
Installationsutskottet

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar
Underteckna ansökan

Genomförande: process
Fråga

Resultat och spridning
Redovisningen av projektets resultat sker genom en projekt
rapport som skickas in till SBUF. Projektrapporten bör kom
pletteras med en sammanfattning som kan fungera som ett
underlag till ett Informationsblad för spridning av projektresul
tatet ute i branschen. Underlag till ett Informationsblad finns att hämta
på www.sbuf.se vid ”Projektresultat”.

Genomförande: tidplan

Informationsspridning 1

Genomförande: byggklossar

Informationsspridning 2

Genomförande: process

Forskning

Ansökan

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Forskning

Genomförande: byggklossar

Styrelsen
Årets innovation

Genomförande:
Genomförande:
process process

Ansökan

Årets innovation

Tema: PPB
Genomförande: tidplan

Styrelsen
Styrelsen

Byggutskottet

Fråga

Årets innovation

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Tema: PPB

Tema: PPB

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Referensgruppen förankrar
Ett brett engagemang från flera företag ökar projektets branschnytta. Där
för ingår i många projekt även en referensgrupp som förankrar projektet i
byggbranschen och dess omvärld. Det är viktigt att referensgruppen består
av experter inom området som känner till forskningsfronten, både inom
Sverige och internationellt. Referensgruppen utses i samråd med SBUF.
Projektledaren är sammankallande och ska se till att referensgruppen
Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Underteckna ansökan
Fråga
Granskning & beviljande

Projektgruppen arbetar
I projektgruppen samlas den kompetens som behövs för att uppnå projek
tets syfte. Behovet av kompetens beror bland annat på vilken metodik
som valts för genomförandet. Exempel på deltagare i en projektgrupp är
medarbetare i det egna företaget och i andra bygg- eller VVS-företag, pro
jektörer och andra byggkonsulter, forskare från högskolor och universitet,
examensarbetare från de bygginriktade högskolorna, branschforsknings
institut, statliga forskningsinstitut med mera.
Genomförande: tidplan

Installationsutskottet

• får möjlighet att tillföra kunnande och erfarenhet
tidigt i projektet, helst vid ett startmöte
• möts i ett tidigt skede av projektets genomförande
och lämnar synpunkter på metodiken
• möts i senare skeden och diskuterar resultaten
och redovisningens form.
Genomförande: process

Styrelsen

Tema: PPB

Styrgruppen styr
I stora och komplexa projekt har man ofta utöver projektgrupp och
referensgrupp även en styrgrupp. Denna utses av sökande företag.
Styrgruppen arbetar aktivt med projektet
som ett stöd åt projektledaren och pro
Styrgrupp
jektgruppen. Vanliga uppgifter för styr
UTSES AV SÖKANDE FÖRETAG
gruppen är styrning av projektekonomi,
resurser och tidplaner.

Styrelsen

Byggutskottet
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Årets innovation

Installationsutskottet

Granskning & beviljande

Ansökan
Skicka in
ansökan

Underteckna ansökan

Installationsutskottet
Installationsutskottet

Projektledaren leder
Projektledaren ansvarar för genomförandet av
projektet. I vissa fall, vid mycket små projekt,
kan projektledaren vara den enda som arbetar
med projektet. Normalt utförs dock arbetet av
en projektgrupp, som leds av projektledaren. Projektledaren är SBUF:s
primära kontaktperson i projektet.

Genomförande:
Genomförande:
byggklossar
byggklossar

Informationsspridning 2

Fråga

Hur går jag tillväga?
På SBUF:s webbplats finns an
visningar över hur du går tillväga
och en checklista att följa för
att skriva en projektansökan. Ta
gärna kontakt med SBUF:s kansli om du behöver hjälp med att formulera
din idé. För att ditt projekt ska erhålla bidrag från SBUF krävs en projekt
plan som bifogas den projektansökan som kan fyllas i direkt på SBUF:s
webbplats. Ansökan ska undertecknas digitalt av projektledaren och det
sökande företagets firmatecknare via SBUFs webbplats, www.sbuf.se (se
sidan 11).
Forskning

Anläggningsutskottet
Anläggningsutskottet

Skicka in ansökan

Tema: PPB

Genomförande:
Genomförande:
tidplan tidplan
Årets innovation
Tema: PPB

Företag som är anslutna till SBUF genom antingen Sveriges Byggindustrier
eller VVS Företagen kan söka projektanslag för utvecklings- eller forsk
ningsprojekt. Antingen för ett projekt som drivs på egen hand eller i sam
verkan med flera företag. Projekten ska dock alltid ha ett syfte att komma
hela branschen till del och vara öppet för alla att ta del av och utnyttja.

Informationsspridning 2

ljande

Informationsspridning
Informationsspridning
2
2

Idé

ning 1

ljande

Informationsspridning
Informationsspridning
1
1

Installationsutskottet

Projektgrupp

Referensgrupp

UTSES AV SÖKANDE FÖRETAG

UTSES I SAMRÅD MED SBUF
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Genomförande: byg

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftad
1983, är byggbranschens egen organisation för forskning
och utveckling med nära 5 000 anslutna företag i Sverige.
SBUF har som uppgift att verka för ”att utveckla bygg
processen så att det skapas bättre affärsmässiga förut
sättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja
forskning och driva utvecklingsarbete”.
Verksamheten inriktas huvudsakligen på
• att ekonomiskt stödja forskning och utveckling i överens
stämmelse med ändamålet vid i första hand företag,
men även vid universitet, högskolor och andra forsk
ningsorgan,
• att informera i första hand medlemmar om pågående
verksamhet och uppnådda resultat,
• att stimulera till debatt och erfarenhetsutbyte mellan
medlemmar och forskare angående utvecklingsfrågor
av gemensamt intresse.
Bakom SBUF står Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen,
Ledarna, SEKO och Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
SBUF utgörs av styrelse, utskott och kansli. De fyra utskot
ten är byggutskottet, installationsutskottet, anläggnings
utskottet och forskningsutskottet. Styrelsen och utskotten
består av företrädare för SBUF:s medlemmar. Det är
SBUF:s styrelse som fattar beslut om projektbidrag. Varje
ansökan diskuteras först i ett eller flera utskott innan
styrelsen beslutar. De tre branschutskotten diskuterar de
förslag till utvecklingsprojekt som kommer in. Forsknings
utskottet bereder ansökningar som rör bidrag till forsk
ningsprojekt vid högskolor i samverkan med företagen.

Postadress
Telefon
Besöksadress
Internet

SBUF, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM
08-783 81 00
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
www.sbuf.se
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